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آراي خالف آن به نتايج دهد   يعني نشان مي؛كند  تعقيب ميزنون از طريق برهان خلف

 :، ص6 (»نهد  كار خود را اصوالً بر اصل تناقض ميي مبتكر ديالكتيك پايه«: رسد تناقض مي
 ي مخاطب از راه اخذ نتايجي  جدال زنون به معنايي ابطال عقيده،به تعبير پل ادواردز. )15

رفع تالي در منطق است كه  زنون مبتني بر قانون ي از همان عقيده است و روشناشدن قبول
 p نيز كاذب است و نقيض P ي ، پس قضيه كاذب باشدQ باشد و Q مستلزم Pي  اگر قضيه

) اي اي افسانه دونده(  همين استدالل را زنون در فراكيش آشيل.)385: ، ص12(صادق است 
كه كمي جلوتر از اوست پشتي  گاه به الك آشيل هيچپشت به كار گرفته است كه  و الك
ي حركت آشيل در  پشت در لحظه اي برسد كه الك كه آشيل به نقطه رسد، زيرا هنگامي نمي
 كمي پيش رفته است ،اين مدت، زيرا در جا نيست ، الك پشت ديگر در آنجا بوده است آن

 كند كه  اثبات مي،گونه به زعم خويش و زنون اين) 17 :ص ،6 (نهايت طور تا بي و همين
    .تواند وجود داشته باشد حركت نمي
 مقابل را در هم ي  به دنبال اين است كه نظريه،دال زنون در جست كه اپر پيدا

 .كند فكري جديدي را نيز در برابر آن تأسيس مي نظام ،گذر آن فروبريزد و البته كه از ره
رمنيدس از شعر ور پامنظ كه گويد  پارميندس از قول او ميي كه افالطون در محاوره چنان

كوشند او   پارميندس بر ضد كساني است كه ميي ه تأييد نظري» طبيعتي درباره«حماسي 
رسد  آور متعددي مي  او به نتايج خندهي ، نظريهچيز يكي است  زيرا اگر همه، كنندرا استهزا

داند كه به تكثر معتقدند و   اين كتابش را پاسخ كساني مي او.دشو  ميو با خود متناقض
 ي دهد كه فرضيه گرداند و نشان مي مي به خودشان بر،تي با مقداري اضافهاعتراض آنان را ح

 وحدت ي  از فرضيهيرترآو  خندهر آن نگريسته شود، به نتايج اگر به دقت د،تكثر آنان
كه ( است 4گيرد جدال سلبي  پس جدالي كه زنون به كار مي.)1642 :ص ،6: ج، 1(رسد  مي

و از مقدماتي در آن ) ين نوع از جدال باز خواهيم گشت به ا، افالطون بحث ازي در ادامه
داليل خود او عليه او ؛ يعني با الف او پذيرفته يا ثابت كرده استكند كه مخ استفاده مي
  .  كند استدالل مي

ها هيچ سوداي علمي   كه آنيجاي  ولي از آن،ماند بهره نمي سوفسطايي هم از جدال بي
 به دنبال كشف حقيقت نبودند و ره افسانه زدند و حقيقت را در قامت ،ديا فلسفي نداشتن

اي  ها فروكاستند و جدال را به صورت فن سخنوري و محاجه و مجادله تك انسان تك
 افالطون اين صورت .درآوردند كه چيزي جز افهام طرف مقابل را در بر نداشت

مغالبه به .  استeris ي  كلمه خوانده است كه مشتق از5مغالبهجدال را ي  شده تحريف
. هاي سوفسطايي شد هاي فاسد و نيرنگ  عمدي از استداللي  به معناي استفاده،تدريج

نام يكي از ( 6در يكي از محاورات خود موسوم به اتيدموس اي را افالطون چنين استفاده
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لبه بهره سوفسطائيان است كه واقعاً وجود داشته و در اين رساله به عنوان كسي كه از مغا

  .)386 :، ص12(گيرد   مياستهزا به )شود جويد معرفي مي مي
  

  جدال در آثار افالطون. 2
   سقراطيجدال. 1. 2

يعني مباحثه از  ، در همان معناي جدال سقراطي، افالطوني جدال در محاورات اوليه
ده گونه آم ي كراتيلوس اين كه در محاوره  چنان، به كار رفته است،طريق پرسش و پاسخ

گونه بايد پاسخ داد اهل جدال داند چگونه بايد پرسيد و چ كسي را كه مي: سقراط« :است
  نامي؟  نمي

   ).744: ، ص1 (»البته: هرموگنس
 را 7، جداليانشناختي اختصاص يافته است حث زبان كه به مبا،كراتيلوسافالطون در 

ازان را به دست گيرند و س  كه بايد عنان رهبري واژه،كند اساتيد پرسش و پاسخ معرفي مي
علماي زبان . اند ها مناسب و كدام نامناسب  تشخيص دهند كدام نام،طبيعت اشيابر حسب 

 به مقاصد و  لكن جداليان هم به مبادي و مباني اين وضع و هم،كنند صرفاً وضع لغت مي
   .)390 :، ص1 (غايات آن علم دارند

 ني يا خدادادي بودن معرفت آموختي  كه از مسأله،)c 75:، ص1( منونافالطون در 
اهل مغالطه فقط با . كند  روشي در برابر روش اهل مغالطه معرفي ميكند، جدال را ميبحث 

 ،اي خويش ي مصلحت مجادله چه محل بحث است بر پايه ي آن كنند و درباره لفظ بازي مي
ي  اشند، بقيهبآن سخن مخاطب خويش از كه در فكر فهم  آنآورند و بي  سخن بر زبان مي

 صوري و فني مطلب اكتفا ي ه اما اهل جدال به عرض.گذارند  وي ميي يت را بر عهدهمسؤول
كنند كه مخاطب موضوع را كامالً  اي بيان مي  بلكه منظور خودشان را به گونه،كنند نمي

گوي دوستانه ميان دو طرف به قصد كشف حقيقت   و گفتكه جدالْ بفهمد و خالصه اين
  .  است

هاي افراد موسوم به  روش خواهد نشان دهد بين روش او و  افالطون مي،ائوثودموس در
 ي افراد بسياري هستند كه سقراط را نيز از جمله تفاوت آشكاري وجود دارد، اما 8اهل جدل
ي  به همان اندازه ،در نظر آيسوكراتسافالطون و ديگر پيروان سقراط . شمارند  مياهل جدل

آشكار شدن  ،ين در نظر افالطونابنابر.  اهل جدل بودند،افالطونسوفسطائيان در نظر 
ها با   رفتار آنبرابر نهادن با ،از سوي ديگر. كامالً حياتي بودتفاوت جدل با جدال سقراطي 

 سقراط را به تباه ساختن ،خواهد نشان دهد كه به ناحق  مي،پذير جواني مستعد و تأثير
سقراط در حال تمييز ميان هنرهاي توليدكننده كلينياس و . سازند جوانان متهم مي
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طور كه شكارچيان شكار  همان. هستند) كننده مصرف(كاربرده   هنرهاي بهو) آورنده دست به(

دانان  شناسان و حساب دانان، ستاره  هندسه،)c290 :، ص1 (دهند خود را تحويل آشپزها مي
آورند،  صاويرشان را به وجود نميها ت آنچراكه ، ي خود نوعي شكارچي هستند كه به نوبهـ 

دانند   چون خودشان نمي ـكنند بلكه چيزي را كه از پيش وجود داشته است كشف مي
در . كنند ها را به جداليان تسليم مي  آن،هايشان را چگونه به كار برند، اگر ابله نباشند يافته
 ي نكته. دانان است ييابيم كه باالتر از دانش رياض جا اهل جدال را داراي دانشي مي اين

 وجود ، با اطاعت از قوانين ثابت، كار خودشاني هدانان در حوز اصلي اين است كه رياضي
. نعكاس متغير آن واقعيت قرار دارد ا،كنند كه وراي جهان پديداري واقعيتي را كشف مي

، ون جاودانگي روح و دانش مادرزاديمتخصص جدال از اين كشف براي اثبات حقايقي چ
   .)125 - 124 :، صص8( كند عيت و ثبات اصول اخالقي استفاده ميواق

 جدال در معناي سقراطي به كار ،كه اشاره شد  چنانوليه،ست كه در محاورات ا اپيداپر
  . اي نگفته است رفته است و افالطون هنوز طرح جديدي نينداخته و سخن تازه

   جدال؛ عمل مبتني بر مفروضات.2. 2
به نظر . داند  مبتني بر مفروضات ميي افالطون جدال را عمل،در محاورات مياني

 نفس در پژوهش و تحقيق مجبور است با ،)استدالل عقلي (9 ديونوياي ه در مرحل،افالطون
سوي نتيجه و نه به سوي يك اصل اول ه  از فرضيه شروع كند و ب،كمك تقليد از تصاوير

استفاده از يك شكل مرئي به سوي نتيجه ها با   ذهن از فرضيه، مثالً در هندسه؛پيش رود
د و براي رسيدن رب دان مثلث و مربع را به كار مي هندسهكه گويد  افالطون مي. رود پيش مي
 ،يعني به اين مثلث و يا مربع خاص ،اي به خود شكل كند، اما عالقه اي استدالل مي به نتيجه

   .)184 :ص ،7( ندارد
 ي  طرح گرديده و در رساله10فايدن ي له كه در رسا،طبق اين روش تحليلي بر

، كه مبناي برهان گرديد ه، فرضيه بعد از اينشد بحث ي آن درباره به تفصيل 11جمهوري
 يعني در بازگشت از لي در اين سير رجوعي، و،تري راجع شود  عاليي خود بايد به فرضيه

به امري رسيد كه  يعني بايد بتوان ؛، بايد بتوان در حدي توقف جستمشروط به سوي شرط
 رياضيات به كار ،ين مقامادر .  مفروضات نباشدودش ديگر جزباشد و خو» مكتفي بذات«

 مفاهيمي از قبيل خطوط مستقيم ،ل اين علومي زيرا براي حل مسا،)b511 : ص،1(آيد  نمي
 كماكان به ، اين علوم در رياضياتي شود و همه يا منحني و اعداد زوج يا فرد فرض مي

توان اين مفروضات را مدلل  تري مي  در علم عاليفقطماند و  فروضات باقي ميصورت م
آورند كه اين  را به دست ميمشروط  نارسند كه امر  مياي مرتبه به ، اعليدر اين علمِ. ساخت

 البته فرضياتي كه .)151 :، ص2( و اين علم همانا جدل است است امر حد مطلق معرفت
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برابر آن دارند، ولي  ي تبعيت در  رابطه،از لحاظ منطقي شرط شده است منتهي به اين

ين رابطه نيست، زيرا از ا ديگري ندانيم ي شود كه خود اين شرط را فرضيه چه موجب مي آن
پس بايد گفت كه آن را جز . هاي ديگر نيست  امتيازي در بين اين شرط و فرضيه،اين حيث

 ديگري براي توان دريافت و هيچ راه يت نميق شهود عقلي مستقيم يا نوعي از رؤاز طري
   .)d511 :ص ،1 (توجيه آن وجود ندارد

   روش تقسيم ي  جدال به مثابه.3. 2
 روش تقسيم معرفي ي منزله جدال به ،فايدروسچون   هم،شماري از آثار متأخر

  :گويد  ميفايدروسدر سقراط . شود مي
در سخن گفتن و چه در داران اين روش جمع و تقسيم هستم، چه  من خود از دوست«

يات كثير ييات كثير را ببيند و در جزي جز، و اگر كسي را بيابم كه بتواند در واحد،انديشيدن
من . گذارم كه گويي خداي من است  صورت واحد را، چنان سر در پي او مي،و پراكنده

  .)1341 : ص،1 (»نامم ورند اهل ديالكتيك مي كساني را كه از اين هنر بهره
پردازد و سرانجام   به بررسي هنر سخنوري و نسبتش با فلسفه مي،فايدروساو در 
 داند كه با خود  حقيقي الزم مينهد و براي سخنورِ  حقيقي را با فلسفه برابر ميسخنوريِ

هايي   معناي واژه، خويشرانيِ  الزم است در سخن،براي چنين سخنوري. حقيقت آشنا باشد
هاي   جمع نمونه-1:  دو راه وجود دارد،ند و براي اين منظورا كه محل اختالفروشن سازد را 

 تقسيم آن صورت كلي به انواعي كه به -2 ؛)12سوناگوگه(پراكنده تحت يك صورت كلي 
كساني كه با اين روش آشنا هستند ). 13ديايرسيس(ر طبيعي و عيني در آن حضور دارند طو

هد شد اوخم جدال، سبب خو راه پرپيچآشنايي با اين روش و پيمودن . اند»جداليان«همان 
 با بصيرت سخن بگويد و عمل كند ،ها و خدايان خويش كه سخنور حقيقي در برابر انسان

  .)259e - a274 :صص ،1(
 كه براي تعريف سوفسطايي به كار  روشيي سوفسطايي نيز فالطون در محاوره ا

را كه ) مفهومي جنسي(اي عام   ابتدا طبقه،در اين روش. است» تقسيم«گيرد روش  مي
ي به  يك تقسيم ثناي سپس در ضمنِ،آوريم شامل معرف و چيزهاي غير آن است در نظر مي

 نظر  موردء كه شياي  را بر روي يكي از دو طبقهروشرسيم و همين  اي محدودتر مي طبقه
اي كه در صدد تعريفش هستيم  كه سرانجام به طبقه كنيم تا اين آن است اعمال مي  درما
هاي متوالي آن را به عنوان   آغازين و تعدادي از فصل آن جنس عاليِ، بدين ترتيب.رسيمب

كنندگان به عنوان تعريف   بحث،در اين محاوره. كنيم مي معرف عرضه ءتعريف شي
دهنده توافق  كننده و پاسخ پرسش. پردازند ب ميقالّ گير با  نخست به تعريف ماهي،مقدماتي

مجزا هنر از طريق تقسيم مفهوم به دو نوع . قالب داراي هنري استگير با كنند كه ماهي مي
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گيري را متعلق به   طبيعي است كه ماهي.هنر توليدي و هنر اكتسابي: شود ميتفكيك 

اكتساب از راه : شود  به دو دسته تقسيم ميخود، ، هنر اكتسابي. دوم بدانيمي دسته
هنر : كند اري را هم به دو نوع تقسيم ميهنر و اكتساب اجب. آميز و اكتساب اجباري مسالمت

هنر شكار يا شكار .  كه اجبار پنهان است، و هنر نيرنگ، كه اجبار آشكار است،جنگ
شكار : داران هم دو نوع است شكار جان. جان است يا شكار موجودات جاندار موجودات بي

شكار ير نيز يا هنر اخ. كنند و شكار جانوران دريايي داراني كه در خشكي زندگي مي جان
رسانند  جا مي  اين تقسيم را به اين،كنندگان در نهايت بحث. مرغان آبي است يا شكار ماهي

بين  زوي  زخم زدن يا به وسيلهاه زخم زدن، وكه شكار ماهي يا با دام انداختن است يا از ر
گير  ماهي: آيد گير باقالب به دست مي سان تعريف ماهي بدين.  قالبي است يا به وسيله

جا   در اين.)1478 - 1474 :، صص1(كند  باقالب كسي است كه با قالب ماهي شكار مي
 زيرا ،گير با قالب است  سوفسطايي خويشاوند ماهي؛كند شباهتي بر ذهن ميهمان خطور مي

جا شق دست چپ را كه در  اما او در اين. سوفسطايي نيز به شكار جوانان اشتغال دارد
 ،كند  ميبيانگيرد و تقسيمات آن را  ب به يك سو نهاده بود برميگير با قال تعريف ماهي

پس از . است) نه وحشي(و اهلي ) نه آبي(زيرا سوفسطايي شكارچي حيوانات خشكي 
 هنر كسبي مربوط به شكار ؛رسيم  به تعريف هنر سوفسطايي مي،چندين تقسيم ثنايي

 ، شكار جوانان دريافت پولها به نحو خصوصي و با حيوانات خشكي و اهلي يعني انسان
  .)241 :ص ،8(ثروتمند به بهاي تعليم و تربيت 

ها   نگرفتن صورتاشتباه، كند كه تقسيم از روي انواع  اشاره ميسوفسطاييافالطون در 
 خواهد كسي كه بر اين كار توانا باشد. ديگر، بخشي از جدال علمي است به جاي يك

هاي  تشخيص دهد و صورترا ثير و متمايز در چيزهاي كتوانست صورت واحد گسترده 
تواند صورت   ميچنين هم. شناسد ديگر باز  از يكرا در اندرون يك چيز  واقعكثير و متفاوت
 رااز هم  متمايز و جدا همواره هاي كثير و چيزهاي كثيرِ  كلي يافته به واسطه واحد وحدت

هد كه انواع مختلف چگونه تواند به صورت نوع به نوع تشخيص د يعني مي. تشخيص دهد
 رتكند كه اين مها افالطون اضافه مي. توانند هم تركيب يابند و چگونه نمي تواند با مي

   .)250 - 249 :صص ،8 (ديالكتيكي از آنِ فيلسوف است
مالحظه )  و بعدd12 :صص ،1 (ائوتوفرونتوان در   ديگري از اين جريان را ميي نمونه

  رفتار صادقانه را به دو قسمتي ، كل حوزهداري ماهيت دينجا كه براي كشف  آن. كنيم
نيز ) a 414:، صص1 (جمهوريدر . كند ها و رفتار در برابر خدايان تقسيم مي  انسانبارفتار 

، جويان و اهل ديالكتيك جا كه در فرق ميان مجادله  ن آ،خوريم دوباره به اين روش برمي
  . » انواع تقسيم كنندي  را بر پايهچيزها«توانند   اول نميي  دستهگويد مي
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تر در   پيش جمع و تقسيم را ـوش ديالكتيكيِ چگونگي ر،سياستمدارافالطون در 

 ،وقتي ابتدا از راه ادراك حسي«. كند  آمده بود ـ دوباره توصيف ميسوفسطايي و فايدروس
كه نهايت  روش شايسته اين است ، تعدادي از چيزها را به دست آورديمهاي مشترك ويژگي

 وقتي ، و بر عكس،ها را بازشناسيم هاي نوعي آن سعي خود را به عمل آوريم تا تمامي تفاوت
ديگر دارند، دست از  هاي گوناگوني با يك رو شديم كه تفاوت هبا انبوهي از چيزهايي روب

كنيم چون آغل در حصاري همانند اند  ريشه هايي كه هم  آني كه همه تالش برنداريم، تا اين
   .)1503 و 285 :صص ،1 (»شان را در زير جنس اصيلي قرار دهيم و همه

 ها پرسشمقصود از  ،گويد كه افالطون در اين محاوره از زبان مرد بيگانه مي  چنان،البته
 ، مرد سياسي نيست خودشود  مرد سياسي مطرح ميي دربارهدر اين محاوره  سؤاالتي كه و

در . انديشيده شود لي مساي ي همه بارهدرالكتيكي، مطابق روش ديبلكه هدف اين است كه 
 كه جا  كنكاش در تعريف مرد سياسي از آن،كند كه خود افالطون تصريح مي  چنان،واقع

اي براي درك امور معقول و   مقدمه،درك و شناخت استدر خور امري حسي و به آساني 
   .)1504  و286 :ص، ص1(ترين و زيباترين امورند  كه مهمگيرد  قرار ميغيرحسي 

پردازد، به نظر   كه به بررسي جايگاه لذت در زندگي خوب مي، فيلبوسي در محاوره
در . به كار رفته است) جدال به عنوان روش تقسيم(رسد جدال در همين معناي سوم  مي

 واحد و كثير سربلند بيرون ي اند از حل مسأله  اهل جدال كساني هستند كه توانسته،نظر او
كند كه نشان دادن آن دشوار نيست، ولي رفتنش  ش جدالي را روشي توصيف ميرو. آيند

 ، از يك سوهر چيزي كه متصف به صفت هستي استاو معتقد است كه . بسيار دشوار است
 اين ي نهايتي را در خود دارد و همه  محدوديت و بي،واحد و كثير است و از سوي ديگر

ن است، تكليف ما چيز چني چون همه. اند ميختههم آ  خصوصيات با طبيعت و ماهيت آن به
جوي آن و قائل شويم و به جست 14 به وجود صورت عقلي،ي هر چيز اين است كه درباره

جوي و  و اگر دو پيدا نشد به جستجوي دوو  به جست،كه يك را يافتيم نآپس از . بپردازيم
 هريك از اين واحدها به سپس در باب. تر است بپردازيم سه يا هر عدد ديگري كه نزديك

 كثير و سازيم كه صورت واحد اصلي، واحد،همين روش پيش برويم تا نه فقط آشكار 
 ما نامتناهي را بر كثرت اطالق .نامتناهي عددي است، بلكه تعداد آن را نيز مشخص كنيم

كه ابتدا تمام تعدادي را كه ميان نامتناهي و واحد وجود دارد  نخواهيم كرد، مگر اين
 احدي را در هر چيزي به اندرونِفقط پس از آن است كه هر و. الحظه كرده باشيمم

سازند و  ولي فضالي امروزي از هر طريق كه پيش آيد واحدي مي. نهايت راه خواهيم داد بي
 در ،رسند چه بايد از واحد به كثير نامتناهي مي  از آنرت تر و آهسته گاه خيلي سريع آن

 با مغالطه فرق روش جدال. رها پنهان است دو قرار دارد از نظچه ميان آن كه آن حالي
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 اين محاوره نيز  در،كه عبارات افالطون گوياست چنان .)1632 :، ص1 (جاست همين

 روش ،در اين محاورهند  هرچ،برد به كار مي را در معناي جمع و تقسيم افالطون جدال
 مثال واحد براي هر ي ظهمالح. استي پيشين ارائه كرده  تر از چند محاوره  را جامعجدال

پس از انسان ، بدين صورت كه  جمع استي  همان مرحله،دسته از اشيا در واقعچيز يا هر 
 به ديدار مثال ، شهود فلسفي خويشي واسطهه  ب،ي از يك نوعيهايي جز  نمونهي مالحظه

 به ، اين طريق مثل در طي،كه افالطون اشاره كرد اننالبته چ. آيد مربوط به آن نائل مي
 و اهل فرق اهل جدال .كنيم ها را كشف مي  بلكه ما آن،گردند  وضع نميخواه صورت دل

 به كشف مثل عيني دست يازيده اساسي است كه اهل جدالو  مهم ي تهجدل در همين نك
اين در حالي است  .زنند  دست به جمع و تقسيم مي،االمر ها و نفس و بر اساس بنيان واقعيت

 عنه  مراحل مياني را در اين جمع و تقسيم مغفولخواه عمل كرده، به صورت دلن  جدليوكه
كه   است حالي رداين . ندا  واحد و كثير درمانده و ناتواني  و لذا در حل مسألهاند گذاشته

و از ) هاي جمع مرحله(د نرس  افراد جزئي به وحدت نهايي مي از كثرت نامتناهيِاهل جدال
   .)هاي تقسيم مرحله( دنگرد ها تا رسيدن به مرز نامتناهي بازمي تآن وحدت به سوي كثر

 سوفسطايي و مرد سياسي در تعريف اين ي ههايي كه افالطون در محاور در تمام تقسيم
از طريق باالترين مقسم همان جنس االجناس است كه انداز انجام داده است،  صنف يا قالب

االنواع است كه در مرز  ترين مقسم همان نوع ده است و پايينجمع ديالكتيكي به دست آم
يات كثير و ي ديگر نوبت به جز،بعد از اين قسم. ميان معقول و محسوس قرار گرفته است

  . رسد بلكه نامتناهي مي
 كنكاش در ذات حقيقي  به ، افالطون بعد از فارغ شدن از بحث لذت،فيلوبوسدر 

خود و هم ربط و نسبت خرد و دانش با   هم روش جدالي، تا از اين جهتپردازد ميدانش 
انواع ديگر آن  تر از تر و خالص او معتقد است كه برخي از انواع دانش ناب. لذت را نشان دهد
ه  ب،گيرد ترين معناي خويش به كار مي  در عام،چون لذت  دانش را هم،گذر است و از اين ره

 الطون به دنبال منويات جدالياف. بگيرد بر را نيز در 15نحوي كه حتي امور حدسي و  كيش
براي اين .  عام واحدي است كه آن را مقسم تقسيمات خود قرار دهدي  نيازمند واژه،خويش
برخي از . كند  و تربيتي يا فرهنگي تقسيم مي، كل دانش را به عملي يا فني،منظور
باب آن ي و اسگير  اندازه به مقدار زيادي از دانش،ماريچون مع  هم،هاي گروه اول دانش

 آزمون و خطا قرار ي  بر پايهكه موسيقي، پزشكي و هنرهاي ديگر  حال آن،گيرند مدد مي
 گروهجا به دو  لذا افالطون كل فنون را نيز در اين. روند دارند و به طور حدسي پيش مي

 در ، كه گروه ديگرو ،تري برخوردارند  كه از دقت كم، گروهي چون موسيقي:كند تقسيم مي
ترين هنرها را هنرهايي  دقيقوي . اند  با دقت بيشتري همراهعماري قرار داشته،كنار فن م
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ن با چنيهم  هنرها را ي ها نقش اصلي را بر عهده دارد و بقيه داند كه دانش در آن مي

اين ويژگي در اين هنرها و د و بر اين باور است كه هرچه كن مي سنجش و ارزيابي مقياسي
گيري  كاربرد قواعد دقيق اندازه. هاست  حاكي از خلوص آن،اشدفنون ظهور بيشتري داشته ب

 افالطون ابتدا ، در اين ميان.هاست ن محوضت و خلوص آبه يك معنا نمايانگرها  در دانش
 ي ، در رتبهر تمرين هستندبدهد كه عمدتاً مبتني  موسيقي و خويشاوندان آن را قرار مي

كش و   از خط كه از دقت بيشتري برخوردارند و،اه سازي و امثال آن  معماري و كشتي،بعدي
 بعدي هستند كه واحدهاي ي در مرتبه عملي و عاميانه ي  محاسبه.گيرند ريسمان بهره مي

اي باالتر از   در رتبه.شمارند را باهم مي) مثل دو گاو يا دو سپاه(بسيار كوچك و بسيار بزرگ 
و  دهد  را مبناي محاسبه قرار مي علم حساب محض است كه واحدهاي انتزاعي و برابر،آن

ترين  ترين و حقيقي گيرد كه ناب  ديالكتيك قرار ميي در باالترين و برترين مرتبه
 – 1691 :، صص1(واقعي، نامتغير و مستقل سروكار دارد  با متعلقات كامالً وهاست  دانش
 چراكه ،دزن  پرتاگوراس گريز مختصري بر هنر خطابه مي.)64 - 62 : صص،5:  ج8  و1694

سخنوري واالترين «داشت كه ها تحت تأثير اين ادعاي گرگياس قرار  او نيز مانند اكثر جوان
كند و انتقادي را كه در جاهاي ديگر بر اين   افالطون از اين گريز استفاده مي.»هنرهاست

كيش و احتمال استوار است نه بر  سخنوري بر اساس«: كند ده تكرار ميفرض وارد كر
 عمر خود ي ، همه طبيعت تحقيق كندي خواهد درباره  ميحتي وقتي كسي. »قت حقياساس

گذراند كه همواره در سيالن و صيرورت است  را به كاوش و پژوهش در قلمرو اين جهان مي
  .)1694 :، ص1(چه همواره هست بر نخواهد آمد  گاه در صدد دريافتن آن و هيچ

  » مثال خير «و »صورت اعلي « ديداري  به مثابه جدال.4. 2
 ي شمارد كه موضوع آن ايده ها برمي ترين دانش  را عالي جدال،جمهوريافالطون در 

 خوب و ،هاي انساني فقط به علت بهره داشتن از آن  و عدالت و ديگر قابليت،خير است
اراي ثروتي  د، جهان را مالك باشيم ولي دست ما از خير تهي باشدي اگر همه. سودمندند

ها را به دست آوريم ولي خوبي و زيبايي را نشناسيم،   دانشي  و اگر همهنخواهيم بود
 ي چون تاجي بر سر همه  را هماو جدال .)1117 :، ص1(صاحب معرفتي نخواهيم بود 

تواند  كند و معتقد است كه مرد خردمند هيچ دانشي را برتر از آن نمي ها توصيف مي دانش
واند آن خويشي و كسي كه بت .)1160: ص، 1 (تدانش همان اس چراكه حد نهايي ،بشمارد

 داراي استعداد ،ابدچنين با هستي دارند دري ديگر و هم ها با يك  دانشي پيوندي را كه همه
 :، ص1(بهره است   از اين استعداد بي، و آن كس كه از دريافتن آن ناتوان باشد، استجدال
 با نيروي ، بلكه فقطجويد ي نمي از حواس يار، گام برداردكسي كه در راه جدال .)1164

 در اگر. يابد  به هستي حقيقي هر چيز راه مي،خرد و تنها با ياري جستن از مفاهيم مجرد
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توان گفت به  مي دست از طلب برندارد،ماهيت حقيقي خير اعلي درك تا اين مرحله نيز 

سي كه به  ك،كه در تمثيل خورشيد  چنانها رسيده است،  عالم شناختنيي باالترين قله
رسد و اين سير و سلوك  يها م  به حد نهايي جهان ديدني، خورشيد موفق شودديدن خود

 بر آن است كه ،افالطون در اين معناي از جدال .)1158: ، ص1(شود   ناميده ميجدالي
د و به هنگام تحقيق آور  به دست مي و از طريق جدال16واسطه حقايق را بيخرد نشان دهد 

بدين معنا كه  ،جويد چيز ديگر استمداد نمي  از هيچ، جز مفاهيم مجرد،اه  آني هدربار
 ،كند ها را همان كه هستند تلقي مي  بلكه آن،گيرد مفروضات را به جاي اصول مسلم نمي

 . نردبان تحقيق باشندي  و نخستين پلهتوانند مبدأ حركت نشده كه مي يعني مفروضات ثابت
 ي تكي نيست، يعني به مبدأ و آغاز همه هيچ فرضي مچه بر سپس از مفروضات به سوي آن

كه آن اصل نخستين را   پس از آن.رسد كند و به نخستين اصل هستي مي  صعود مي،چيزها
 آخرين پايين ي  تا پله.اصل را مد نظر داردكه پيوسته آن  حالي، درگردد مي باز،دريافت

ه ها ب  بلكه تحقيق در ايده،جويد  از هيچ محسوسي ياري نمي،كن در طي اين راهيل ،آيد مي
  ).1127 :، ص1(رسد  ها مي گيرد و در پايان كار نيز به ايده ها انجام مي  ايدهي وسيله

مطلقي ي   ايدهمشروط ويابد و به شرط نا  انسان هستي را در كليت آن مي،در جدال
. اند يافته هستي و هويتي ، موجودات و اشيا از طريق آن و از مجراي آني هرسد كه هم مي

 خير مشاهده ي ي موجودات را به ايده ي پيوندها و وابستگي همه  همه،انسان در اين مرحله
 ي همهها تابيده و  چون خورشيد معقول بر آن  خير همي بيند كه ايده كند و مي مي

  . اند اي از حقيقت يافته و قوامي گرفته  بهره،تاب موجودات به شرط تابش اين آفتاب عالم
  

  گيري تيجهن. 3
 كه براي جدال در محاورات چندين معنايييك از  هيچكه پرواضح و بديهي است 

 تناقض و ضديتي با  هيچ تهافت،ديگر نبوده، ر عرض همدر برابر و دافالطوني بيان شد، 
 ها آن ي به يك معنا شايد بتوان گفت كه همه ،ديگر بوده  بلكه در طول هم،ديگر ندارند يك

مراتب و درجات چون ،به تعبير ديگر.  آن به و روشي براي رسيدنند واحديك حقيقت 
كه در معناي  چنان (نامد  دانش مييزي است كه افالطون به لحاظ محتوا همان چجدالْ
 و از اين جهت كه نوعي سلوك علمي و معرفتي )شدبحث از آن  ه در اين مقال جدالچهارمِ
 افالطون ،) از آن سخن گفتيم، و تفصيله اجمالكه در سه معناي نخستين ب چنان(است 

كه سلوك است و  بل،ش رواً نه صرفجدال هم روش و البته پس. خواند آن را نوعي روش مي
و سلوك از كيش به   كه سير،هم باالترين و برترين نوع دانش آن  دانش است، وهم محتوا

  . شود سوي علم را موجب مي
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 سيري فكري  جدال:و تبيين كردبدين نح  همتوان در طول پس اين چهار معني را مي

گو است؛ يعني فكر و خرد آدمي چيزي از خود پرسيده و خود و است كه همراه نوعي گفت
 يابد  مطلوب ادامه ميي ين پرسش و پاسخ تا رسيدن به نتيجهدهد و ا به آن پاسخ مي

كار رفته ها به   محاورات افالطوني است كه چنين روشي در آني ي بارز آن همه نمونه(
 كند و  داوري ميات ادراكات حسي و محسوسي درباره گذر حس  ابتدا از ره روح آدمي).است

ي و مادي يموجودات جز با مفاهيمي باشد كه ناظر به تا آن هنگام كه حكم او در نسبت
شود كه مفاهيم  جا آغاز مي  از آن سير جدالي. پندار و دوكسا قرار داردي است، در مرتبه

 تا روح شوندمالحظه و بررسي ، يات و متكثرات مادي لحاظ گردنديكه در جز  اينكلي بدون
اين ادراك كليات تا آن . ها را ادراك كند  وجود عيني و خارجي آن،با سير در اين مفاهيم

يت  برون نرفته و خورشيد حقيقت را رؤ تن گرفتار است و از مغارههنگام كه روح در قفسِ
به ياد  را يها و حقايق راستين  يعني ايده؛ استو تذكار 17منسيس از طريق آنا،نكرده است

،  برترين و باالترين ايده تا شهود اين سير فكري.كه روح در عالم مثل ديده استآورد  مي
به ) ايكازيا( خيال ي  صعودي است كه از مرتبه اين جدال.يابد  ادامه مي،»رخي «ي يعني ايده

و در نهايت به ) ديانويا( استدالل رياضي ي  به مرتبهو سپس) پيستيس( عقيده ي همرتب
 ي هاي به ايد  سير از ايده، عقل محضي رسد و در مرتبه  مي) نوئزيس( عقل محض ي مرتبه

 كثرت به سوي  سير از، صعوديدر جدال. آيد  خير نائل ميي يدهديگر است تا به شهود ا
 مثل و ي همشاهد  مقصودان، هستي را كشف كرده و در پايي وحدت است تا مبدأ همه

و با ) مقام جمع( خير است ي دي و مثال المثل است كه همان ايدهها و مبدأ المبا ايده
شود و انديشه و خرد آدمي در سير   در قوس نزول آغاز مي، جدالشهود اين مبدأ غايات

 ديگر ي هباي به مرت  آن و از مرتبهترينِ  از باالترين اصول و مبادي به سمت پايين،نزولي
ها را   ايدهي  گذارد و سلسلهعنه اي را در اين ميان مغفول كه مرتبه  بدون اين،كند نزول مي

  و)مقام تقسيم(كند   بازسازي مي، محسوس بدون استمداد از تجربه و اشياي،در قوس نزول
 بلكه ،ها را نه حقيقت  ولي ديگر آن،گردد مي محسوس بازيبه سمت موجودات و اشيا

 چنين كسي كه توانسته در اين مسير قدم بردارد و .داند  حقايق راستين ميا و اشباحِه سايه
گاه اسير عالم محسوس و حس و  ق منور گشته است هيچي الحقاتچشمش به ديدار حقيق

و كثرت را در ) در سير صعودي(چنين كسي وحدت را در كثرث . خيال و پندار نخواهد شد
هاي مادي،  ي كثرت ه با مطالع،در قوس صعود. واهد كردمشاهده خ) در سير نزولي(وحدت 

كه اين   و پس از ايننهد د و قدمي باالتر ميگير ها را برمي جهت اشتراك و وحدت آن
سنجد و اين وحداتي كه   نسبت آن را با وحدات ديگر مي،وحدات را جداي از كثرات ديد

 با ، خود، اگر اين وحدت جامعآيند و باز  در وحدتي ديگر گرد هم مي، كثيرند خودحالْ
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يابد تا آن مبدأ  چنان ادامه مي  هم اين سير جدالي،دكي داشته باشوحداتي ديگر جهت اشترا

پذيريد و خود جامع الجوامع است و حقيقت  بسيطي را باز يابد كه هيچ كثرتي را نمي
 ي هازتاب اشعاند و ب چيز نور وجود خود را از او برگرفته كه همهاي  ، به گونههستي است
گردد  سير نزولي آغاز مي  فكر و خرد پايان پذيرفته و سير صعوديِ،بعد از آن. لمحات اويند

 در  اين سير جدالي، انواع ديگر آنيك از انواع ديگر به با تقسيم واحد به انواع آن و هرو
كه در  نا چن؛ نباشندپذير ياتي برسيم كه خود تقسيميكند تا به جز قوس نزول ادامه پيدا مي

يات كثير و پراكنده ي نخست اين است كه جزلاص« :كند آن اشاره ميبه  افالطون ،فايدروس
اصل دوم اين است كه صورت ... سان به صورت واحدي برسد جا و باهم ببيند و بدين را يك

 چون قصابي ، طبيعي آن تقسيم كند و هنگام تقسيمي به اجزا،واحد را به نحو درست
  .)265 :ص ،1 (»ها را نشكند  قطعه،نوآموخته

 از جدال  دو معنا،زدن در محاورات افالطونيبا پرسه توان گفت  مي ،به طور خالصه 
  :توان به دست آورد مي

آن نزديك » معرّف«ويژه بخش   كه به منطق و به،قسيم فن جدال يا همان جمع و ت.1
 در قرون وسطي منطق و از همين جاست كه(گويد   قواعد آن را بازمي واست، يعني منطق

   .)گفتند را ديالكتيك و اصحاب آن را ديالكتيسين مي
  آن ارتقاي  به باالترين مرتبه،ن معرفت و وجود كه از مراتب پايي، سير و سلوك.2

  . ندا هم با راه و رسم سقراطي مربوط  هر دو با ويابد مي
رديم مكمل  در محاورات افالطوني برشم اين چند معنايي كه براي جدالي همه

 مساعدت و ،ديگر را در اين طي طريق همگردند و  به اين دو معناي اصلي برميديگرند و  هم
 همان جوي حقيقت است و بلكه جدالو جست همان  جدال،به عبارتي. نمايند ت ميمضاعد
ايق را نشانه  حق مثل و حقيقت است كه نيل به معرفت و دانش به معناي حقيقي آنفلسفه

 ، و در يك معنيشود  شناخت وجود به ما هو موجود حاصل مي، آني و در نتيجهرفته است 
  . هم مبدأ و هم مقصد است هم منطق و هم دانش و است؛حتوا هم روش و هم مجدال
  

  ها يادداشت
1. dialectic                          
2. Diogene Laerace                 
3. paradox 
4. negative dialectic           
5. eristic                                  
6. Euthydemus 
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7. dialecticians                   
8. topica                                  
9. dianoia 
10. Phaedon                       
11. Politeia                              
12. collection  
13. division                        
14. idea                                   
15. doxa 
16. nous                             
17. Anamnesis 
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